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علمي

3حماةالجامعة العربیة الخاصة للعلوم والتكنولوجیا  (حماة- تل قرطل)- معلوماتیة1
ة واالتصاالت2 اد درعا)-الهندسة المعلومات ة الخاصة(اوتوس ة الدول 10درعاالجامعة الع
ة3 4حلبجامعة االتحاد الخاصة (منبج)-الهندسة المعلومات
ة4 ة دير الزور)-الهندسة المعلومات اد رة الخاصة ( 5درعاجامعة الج
ة واالتصاالت5 اقب)-الهندسة المعلومات ال الخاصة (إدلب – 4حلبجامعة اي
ندسة تقانة المعلومات6 ة)- ل سمعان-تلحد اء الخاصة (حلب ج 5حلبجامعة الشه
ة7 ندسة المعلومات اد درعا)-الهندسة -  ا (اوتوس د الخاصة للعلوم والتكنولوج 2درعاجامعة الرش
اترونكس8 ندسة الم اد درعا)-الهندسة -  ا  (اوتوس د الخاصة للعلوم والتكنولوج 1درعاجامعة الرش
ندسة االتصاالت9 اد درعا)-الهندسة -  ا  (اوتوس د الخاصة للعلوم والتكنولوج 1درعاجامعة الرش

9دمشقجامعة الشام -(التل - ریف دمشق)- قسم الھندسة المعلوماتیة10
ندسة تقانة المعلومات11 ة)- 6رف دمشقجامعة القلمون الخاصة (دير عط
اترونكس12 ندسة م ة)- 3رف دمشقجامعة القلمون الخاصة (دير عط
كس13 اترون ندسة م ة)-   ةجامعة المنارة (الالذق 2الالذق
ا14 ة الخاصة (رف حلب)-الهندسة والتكنولوج 6حلبجامعة قرط
ا15 ة الخاصة (القامش )-الهندسة والتكنولوج 7الحسكةجامعة قرط
ندسة اتصاالت16 ة الخاصة (حماة-غور العا )- 3حماةالجامعة الوطن
ندسة الحاسوب17 ة الخاصة (حماة-غور العا )- 4حماةالجامعة الوطن
ة18 اد درعا) الهندسة الحاسوب و المعلومات ا(اوتوس ة الخاصة للعلوم التكنولوج 7درعاالجامعة الدول
ة19 ندسة الحاسوب والمعلومات اد درعا)- ة الخاصة (اوتوس 10رف دمشقالجامعة السور
ندسة الحاسب20 ة)- حري (الالذق ا والنقل ال ة للعلوم والتكنولوج ة الع م اد ةاأل 2الالذق
ات21 مج ندسة ال اد درعا)- موك الخاصة (اوتوس 3درعاجامعة ال
ندسة االتصاالت22 اد درعا)- موك الخاصة (اوتوس 2درعاجامعة ال
ة23 3حمصجامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)-الهندسة المعلومات
ة24 اد درعا)-الهندسة المعلومات ا (أوتوس 2درعاجامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوج
اد درعا)-الهندسة االتصاالت25 ا (أوتوس 2درعاجامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوج
1ریف دمشقجامعة انطاكیة السوریة  الخاصة (ریف دمشق) - ھندسة الحاسوب26
3حمصجامعة الوادي الدولیة الخاصة (حمص- وادي النضارة)-ھندسة المعلوماتیة27

ة28 ة (القدموس-طرطوس)-الهندسة الطب 92000طرطوسجامعة األندلس الخاصة للعلوم الطب

ئة29 ة والب اد درعا)-الهندسة المدن ا(اوتوس ة الخاصة للعلوم التكنولوج 7درعاالجامعة الدول
ة30 اد درعا)-الهندسة المدن ة الخاصة (اوتوس ة الدول 6درعاالجامعة الع
ة31 ة الخاصة (حمص- وادي النضارة)-الهندسة المدن 6حمصجامعة الوادي الدول
ة32 ة دير الزور)-الهندسة المدن اد رة الخاصة ( 5درعاجامعة الج
ة33 ندسة مدن ة الخاصة (حماة-غور العا )- 11حماةالجامعة الوطن
ة34 اد درعا)-الهندسة المدن موك الخاصة(اوتوس 6درعاجامعة ال
ة35 ندسة المدن ة)- 5رف دمشقجامعة القلمون الخاصة (دير عط
4حمصجامعة الحواش الخاصة(حمص-منطقة الحواش) الھندسة المدنیة36
2ریف دمشقجامعة انطاكیة السوریة  الخاصة (ریف دمشق) -الھندسة المدنیة 37

ات38 ون اء اتصاالت وال ه ندسة ال اد درعا)- ا(اوتوس ة الخاصة للعلوم التكنولوج 2درعاالجامعة الدول

ة39 ائ م ا (حماة- تل قرطل)-الهندسة ال ة الخاصة للعلوم والتكنولوج 4حماةالجامعة الع

ة40 ول ا (حماة- تل قرطل)-الهندسة الب ة الخاصة للعلوم والتكنولوج 6حماةالجامعة الع
ول41 ندسة الب اد درعا)- ة الخاصة (اوتوس 3رف دمشقالجامعة السور

ة - العالج الوظ 42 ة)- علوم صح ةجامعة المنارة (الالذق 2الالذق
ا 43 اد درعا) - العالج الف ا(اوتوس د الخاصة للعلوم والتكنولوج 2درعاجامعة الرش
ة44 ال ة  ل - عنا 6حمصجامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)-التجم
ة45 ة صح ل - تغذ 2حمصجامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)-التجم

ندسة العمارة46 اد درعا)- ا(اوتوس ة الخاصة للعلوم التكنولوج 6درعاالجامعة الدول
ندسة العمارة47 ة)- 4رف دمشقجامعة القلمون الخاصة (دير عط
ندسة العمارة48 اد درعا)- ة الخاصة (اوتوس ة الدول 5درعاالجامعة الع
ندسة العمارة49 8حلبجامعة االتحاد الخاصة (منبج)-
ندسة العمارة50 اقب)- ال الخاصة (إدلب – 4حلبجامعة اي
ة51 ندسة  المعمار ة الخاصة (حمص- وادي النضارة)- 4حمصجامعة الوادي الدول
ندسة العمارة52 ة دير الزور)- اد رة الخاصة ( 3درعاجامعة الج
ة53 ندسة المعمار اد درعا)- موك الخاصة(اوتوس 3درعاجامعة ال
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ة54 اد درعا)-الهندسة المعمار ا(اوتوس د الخاصة للعلوم والتكنولوج 2درعاجامعة الرش
ة55 اد درعا)-الهندسة المعمار ا (أوتوس 2درعاجامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوج
ط العمرا 56 ندسة العمارة والتخط ة الخاصة (حماة-غور العا )- 6حماةالجامعة الوطن
ندسة العمارة57 ة) -  ةجامعة المنارة (الالذق 3الالذق
ة)- عمارة58 حري (الالذق ا والنقل ال ة للعلوم والتكنولوج ة الع م اد ةاأل 2الالذق
ندسة العمارة59 ة الخاصة  (رف حلب )- 7حلبجامعة قرط
ندسة العمارة60 ة الخاصة  (القامش )- 2الحسكةجامعة قرط
ا  (حماة- تل قرطل)- عمارة61 ة الخاصة للعلوم والتكنولوج 2حماةالجامعة الع
3ریف دمشقجامعة انطاكیة السوریة  دمشق -ھندسة العمارة 62
ندسة العمارة63 2حمصجامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)-

ة)-إدارة األعمال64 2رف دمشقجامعة القلمون الخاصة (دير عط
نوك65 ل و ة)-تم 3رف دمشقجامعة القلمون الخاصة (دير عط
اد درعا)-إدارة األعمال66 ة الخاصة(اوتوس 3رف دمشقالجامعة السور
ة67 1حلبجامعة االتحاد الخاصة (منبج)- علوم ادار
اد درعا)-اإلدارة68 ة الخاصة(اوتوس ة الدول 6درعاالجامعة الع
ة)-إدارة األعمال69 حري (الالذق ا والنقل ال ة للعلوم والتكنولوج ة الع م اد ةاأل 1الالذق
ة اإلدارة واالقتصاد70 ل اد درعا)-  ا (أوتوس 2درعاجامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوج
ة الخاصة (حماة-غور العا )-ادارة االعمال71 5حماةالجامعة الوطن
ق72 س ة الخاصة (حماة-غور العا ) - ال 1حماةالجامعة الوطن
ة73 ة الخاصة (حماة-غور العا )-المحاس 1حماةالجامعة الوطن
ة74 ة والمال اد درعا)-العلوم االدار موك الخاصة(اوتوس 2درعاجامعة ال
ة75 ة واالقتصاد ة الخاصة (حمص- وادي النضارة)-العلوم االدار 3حمصجامعة الوادي الدول
ة دير الزور)-إدارة األعمال76 اد رة الخاصة ( 2درعاجامعة الج
ة77 5دمشقجامعة الشام الخاصة -(التل - رف دمشق) - العلوم االدار

2ریف دمشقجامعة انطاكیة السوریة الخاصة (ریف دمشق) -العلوم االداریة واالقتصادیة78

1حلبجامعة ایبال الخاصة(إدلب- سراقب) العلوم اإلداریة 79

ة80 ة)-العلوم االدار ةجامعة الشام الخاصة- (الالذق 2الالذق

ة)-  االعمال واإلدارة81 ل سمعان-تلحد اء الخاصة (حلب ج 3حلبجامعة الشه

ة82 ف ة والم ة) ــ ادارة االعمال - المال ةجامعة المنارة (الالذق 1الالذق

ة83 ون ة واالل ق والتجار س ة) ــ ادارة االعمال - ال ةجامعة المنارة (الالذق 1الالذق

ة84 احة والفندق ة) ــ ادارة االعمال الس ةجامعة المنارة (الالذق 1الالذق

اد درعا)-إدارة األعمال85 ا (اوتوس د الخاصة للعلوم والتكنولوج 2درعاجامعة الرش
ة86 ف ة وم اد درعا)-علوم مال ا (اوتوس د الخاصة للعلوم والتكنولوج 2درعاجامعة الرش
ة87 ة والمال ة الخاصة  (رف حلب)-العلوم االدار 2حلبجامعة قرط
ة88 ة والمال ة الخاصة  (القامش )-العلوم االدار 3الحسكةجامعة قرط
اد درعا)-إدارة األعمال89 ا(اوتوس ة الخاصة للعلوم التكنولوج 3درعاالجامعة الدول
ة90 ف ة وم اد درعا)-علوم مال ا(اوتوس ة الخاصة للعلوم التكنولوج 3درعاالجامعة الدول
ق91 س اد درعا)- ا(اوتوس ة الخاصة للعلوم التكنولوج 1درعاالجامعة الدول
ات النقل الدو 92 ة)-لوجس حري (الالذق ا والنقل ال ة للعلوم والتكنولوج ة الع م اد ةاأل 1الالذق
1حمصجامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)-رادة االعمال93

ة (القدموس-طرطوس)-إدارة المشا 94 11600طرطوسجامعة األندلس الخاصة للعلوم الطب

5دمشقجامعة الشام الخاصة -(التل - رف دمشق)-الحقوق95
اد درعا)-الحقوق96 ة الخاصة (اوتوس ة الدول 2درعاالجامعة الع
ة)-الحقوق97 ةجامعة الشام الخاصة- (الالذق 3الالذق
3حمصجامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)-الحقوق98
اد درعا) الحقوق99 ا(اوتوس د الخاصة للعلوم والتكنولوج 2درعاجامعة الرش

ة)-الحقوق100 1رف دمشقجامعة القلمون الخاصة (دير عط
ة الخاصة (حمص- وادي النضارة)-الحقوق101 2حمصجامعة الوادي الدول
2دمشقجامعة الشام الخاصة-(التل - ریف دمشق)- العالقات الدولیة والدبلوماسیة102

ض103 ة (القدموس-طرطوس)- التم 21500طرطوسجامعة األندلس الخاصة للعلوم الطب

1600
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شرط النجاح في المسابقة+1900
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1حلبجامعة قرطبة الخاصة (ریف حلب)-اللغات الحیة104
ة105 سان ة والعلوم اال ة الخاصة  (القامش )-اللغات الح 1الحسكةجامعة قرط
ة106 ل اد درعا) لغة ان ا (أوتوس 1درعاجامعة قاسيون الخاصة- للعلوم والتكنولوج
ة وادابها107 ل ا  (حماة- تل قرطل)-اللغة االن ة الخاصة للعلوم والتكنولوج 1حماةالجامعة الع

م غراف 108 اد درعا)-تصم ا(اوتوس ة الخاصة للعلوم التكنولوج 1درعاالجامعة الدول
م داخ 109 اد درعا)-تصم ا(اوتوس ة الخاصة للعلوم التكنولوج 2درعاالجامعة الدول
اد درعا)-الفنون110 ة الخاصة (اوتوس ة الدول 4درعاالجامعة الع
م داخ 111 ة)-تصم 3ریف دمشقجامعة القلمون الخاصة (دير عط
م غراف 112 ة)-تصم 1ریف دمشقجامعة القلمون الخاصة (دير عط
م الداخ )113 كور ـ التصم ة ( الد ق م والفنون التطب اد درعا) التصم موك الخاصة(اوتوس 2درعاجامعة ال

ل)114 ة) ــ فنون األداء (تمث ةجامعة المنارة (الالذق 1الالذق

خضع  ة  جة المفاضلة النهائ  الحاصل ع المقعد ن
ارا  المنحة اعت لتحق  المتحان قبول. و حال نجاحه 
من العام الدرا 2021-2022. و حال عدم النجاح 

ارا من  ة اإلدارة اعت ل ل   ق  امتحان القبول 
الفصل الثا 2021-2020

ة115 عة اإلسالم الد الشام (مجمع الفتح اإلسال ) دمشق-ال 1دمشقجامعة 
1دمشقجامعة بالد الشام (مجمع الفتح اإلسالمي) دمشق-الدراسات اإلسالمیة والعربیة116
1دمشقجامعة بالد الشام (مجمع الفتح اإلسالمي) دمشق-الدراسات اإلسالمیة والدعوة117
1دمشقجامعة بالد الشام (مجمع الفتح اإلسالمي) دمشق-التفسیر والحدیث وعلوم القران118
1دمشقجامعة بالد الشام (مجمع كفتارو) دمشق-الشریعة119
1دمشقجامعة بالد الشام (مجمع كفتارو) دمشق-اصول الدین120
1دمشقجامعة بالد الشام (السیدة رقیة) دمشق-الشریعة121

شرط النجاح في مسابقة الفنون الذي تم اثناء التقدم للمفاضلة 
العامة +1350علمي

1300

شرط النجاح في فحص اللغة اإلنكلیزیة الذي تم اثناء التقدم 
للمفاضلة العامة + 1350
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